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SUURINVESTORI TOETUS 

TAOTLUS 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

 
 

 

I TAOTLEJA 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Projekti tegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taotleja lühikirjeldus 

 

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond)  

 



   

 

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post    

Taotleja omanikud 

Aktsionäri või osaniku nimi Osaluse suurus Osaluse % 

   

Lisada vajadusel täiendavaid ridu..   

Kokku   

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad  

Näitaja  

Taotluse 

esitamisele 

eelnev 

majandusaasta 

Taotluse 

esitamise aasta 

prognoos 

Taotluse 

esitamisele 

järgneva 1. aasta 

prognoos  

Taotluse 

esitamisele 

järgneva 2. aasta 

prognoos  

Aktsia-, osa- või sihtkapital      

Bilansimaht      

Omakapital/netovara     

Müügitulu/tulud      

Müügitulu/tulud ekspordist     

Ekspordi osakaal (%) Valem Valem Valem Valem 

Tööjõukulud       

Põhivara kulum      

Ärikasum või –

kahjum/tulem 

    

Puhaskasum     

Keskmine töötajate arv     

Tööjõukulu töötaja kohta Valem Valem Valem Valem 

Lisandväärtus töötaja kohta Valem Valem Valem Valem 

 

 



   

 

Emaettevõtte ärinimi  

Registrikood  

Juriidiline vorm  

Emaettevõtte postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond, riik) 

 

Emaettevõtte lühikirjeldus: ülevaade äritegevustest (sh. seotus teiste ettevõtetega ja/või kuulumine 

gruppi/kontserni), toodetest/teenustest (sh. toote/teenuse eripära), peamistest klientidest ja 

koostööpartneritest, viimasel majandusaastal tehtud olulisematest investeeringutest ettevõttes. 

rakendatavatest tehnoloogiatest ja juhtimissüsteemidest, järgneva majandusaasta planeeritavatest 

arendustegevustest).    

 

 
 

 

II PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (alates taotluse esitamisest 

EASile või taotluses määratud hilisemast tähtajast) 

Projekti lõppkuupäev (tegevuste ja kulude 

abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hilisem kui 

24 kuud projekti alguskuupäevast arvates) 

  

Projekti elluviimise koht  (linn/vald, maakond, postiindeks, riik) 

 

Projekti eesmärk ja oodatavad tulemused 

 

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele  

 



   

 

Projekti tegevusplaan 

Tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

Projekti meeskonna kirjeldus  

Meeskonnaliikme nimi  Meeskonnaliikme roll, ülesanded ja vastutus projektis 

  

  

  

  

  

 

 

III EELARVE 

Projekti koondeelarve   

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes Hinnapakkumise tegija Maksumus kokku 

1. Materiaalse põhivara soetamine   

2. Immateriaalse põhivara soetamine   

Projekti maksumus kokku   

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%)  

 Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering    

Finantseerimine kokku   100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

IV TÄIENDAV INFO 

 

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud (märkida ära 

ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille kohta ei ole veel otsust langetatud) 

Otsuse tegemise 

aeg toetuse 

saamise kohta 

või esitamise aeg 

juhul, kui otsust 

pole tehtud  

Toetust andva 

organisatsiooni 

nimi 

Meetme nimi Projekti nimi  
Toetatud 

tegevused  

Toetuse 

summa või 

taotluse 

summa juhul, 

kui otsust pole 

veel tehtud  

      

      

      

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

 

1. Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, taotluse esitamisele eelneva 

kvartali seisuga. 

2. Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega taotleja korral 

koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav. 

3. Äriplaan (peab sisaldama rahavoogude prognoosi) 

4. Projektiplaan 

5. Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad 

6. Projektijuhi ja projekti  meeskonna liikmete elulookirjeldused  

7. Lähteülesanded, hinnakalkulatsioonid, hinnapakkumised 

8. Kontserni liikmete skeem 

9. Volikiri 

 

 

V ESITAMINE 

 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- taotleja suhtes programmi korrast tulenevate õiguste teostamiseks; 

- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh haldusotsuste elektrooniliseks 

edastamiseks. 

 



   

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat: 

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on 

kehtivad ja ehtsad 

- taotluses sisalduv projekt vastab programmi korras sätestatud eesmärkidele ja 

toetatavatele tegevustele 

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, 

Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 

- taotleja on teadlik kõikidest programmi korras sätestatud tingimustest ning tutvunud ja 

järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni 

vastavaid õigusakte 

- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt 

programmi korrale  

- taotleja on teadlik, et toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse 

- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja 

konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad programmi korras 

sätestatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse 

kehtetuks tunnistada, kui esinevad vastavad asjaolud 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet käesolevas taotluses 

sisalduva projekti elluviimise üle 

- taotleja loeb käesolevas taotluses ärisaladuseks teabe taotleja kui ettevõtja äritegevuse 

kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada taotleja kui ettevõtja huve, 

ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet 

- taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele 

- taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud 

muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist 

- taotleja tagab projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilitamise ning avaliku 

kasutuse taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel 

ning et taotleja ei soorita varaga tehinguid, mis annavad taotluse rahuldamise otsuses 

nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele vara osas põhjendamatu 

eelisseisundi.  

- taotlejal ja kaasfinantseerijal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu 

tagamiseks vastavalt programmi korras toodud nõuetele 

- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  likvideerimis-

, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust 

- taotlejal  ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem kui 100 

eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad 

maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud 

„Maksukorralduse seaduses“ sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse 

- taotlejal on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus 

ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt programmi korrale; 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 punktis 3 

nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nende sätetes 

välistatud tegevusteks; 

- kui projekti finantseeritakse lisaks teistest riigi, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu 

või selle liikmesriikide vahenditest, ei ületa eespool nimetatud vahenditest 

finantseerimise maht ning toetuse maht kokku projekti kulude katmisel üldise 

grupierandi määruse vastavas artiklis sätestatud osakaale; 



   

 

- taotleja ei ole alustanud projektiga seotud tegevusi ega võtnud kohustusi nende 

tegevuste elluviimiseks (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, 

lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu tegemine, teenuse kasutamine, 

üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine) enne taotluse esitamist EASile; 

- taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 

artikkel 2 punkti 18 mõttes; 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 13 punktis a 

nimetatud välistatud majandusvaldkondades;  

- taotleja kinnitab, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud 

ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, 

ning ta võtab kohustuse, et sellist ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast 

seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud. Ümberpaigutamine tähendab 

sama või sarnase tegevuse või selle osa üleviimist ühest Euroopa Majanduspiirkonna 

ettevõttest teise Euroopa Majanduspiirkonna ettevõttesse. 

- taotleja suhtes ei ole Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on 

tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse 

tagasinõudmise otsust või kui selline otsus on tehtud, on toetus tähtaegselt tagastatud. 

 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


